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Informatieavonden
ANWB Streetwise
Leerlingen groep 1 en 2 vrij
startactiviteit

6 september

De vakantie is voorbij. Afgelopen maandag mochten we alle kinderen weer begroeten.
Sommigen kinderen konden niet wachten, andere kinderen vonden het een beetje spannend.
Iedereen zal zijn, haar weg vinden in de komende weken. We helpen elkaar daarbij. Zo zorgen
we samen voor een goede start.

Trefwoord

Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode
‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening,
foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen,
staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de
leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde.
Week 36: Huis
Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en
gemeenschap.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 36: Een dragende steen (Lucas 20, 1-17); Hoog bezoek voor Zacheüs (Lucas 19, 1-10).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 36: Het huis op de rots (Lucas 6, 46-49); Een hoeksteen (Lucas 20, 17).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 36: Een stevig huis (Lucas 6)
Week 37 t/m 38: Vooruitkijken
Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor?
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 37: Een kijkje nemen (Numeri 13, 1-20); De verkenners komen terug (Numeri 13, 21-33
en 14, 1-10).
Week 38: Koning Balak ziet een vreemd volk (Numeri 22, 2-14).

Bijbelverhalen middenbouw:
Week 37: Kijken in het nieuwe land (Numeri 13, 1-20); Wat voor land zie jij? (Numeri 13, 2133; 14, 9 en 14, 14).
Week 38: De eerste minister is bang (Numeri 22); De ziener ziet niets (Numeri 22, 21-40).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 37: De ogen van het volk (Numeri 13, 1-20); Je ogen niet vertrouwen (Numeri 13, 21-33;
14, 9 en 14, 40).
Week 38: Koning Balak is bang (Numeri 22); Een ezel die meer ziet dan zijn baas (Numeri 22,
21-40).

Onze jarigen
7 september
11 september
20 september

Noud uit groep 1/2b
Lesley uit groep 6/7
Daniël uit groep 3

Agenda voor de komende periode
Woensdag 6 september
Dinsdag 12 september
Dinsdag 12 september
Woensdag 12 en
Donderdag 13 september
Woensdag 13 september
Maandag 18 september
Dinsdag 19 september
Woensdag 20 september
Woensdag 20 september
Donderdag 21 september

nieuwsbrief
ANWB Streetwise
informatieavond groep 1/2b en groep 3
oud papier
informatieavond groep 4/5, 6/7 en 7b
leerlingen groep 1 en 2 vrij
informatieavond groep 1/2a
nieuwsbrief
informatieavond peuterstap
startactiviteit om 18.30 uur

Welkom op school

In de vorige nieuwsbrief zijn we vergeten om Glenn Groen welkom te heten.
Glenn zit in groep 3.
Glenn van harte welkom bij ons op school.
Wij wensen jou en je ouders een fijne tijd toe bij ons op school.
In groep 1b draait Teddy Spang mee. Teddy wordt binnenkort 4 jaar. Teddy
van harte welkom. Wij wensen jou en je ouders een hele fijne tijd toe bij ons op school.

Informatieavonden

In de komende 3 weken worden in alle groepen informatieavonden georganiseerd. De
leerkrachten geven informatie over de dagindeling, de lesmethodes, de kanjertraining en
huiswerk. Wij gaan ervan uit dat van ieder kind één of twee ouders aanwezig zijn bij deze
avonden. Een goede samenwerking tussen ouders en school is van belang voor een succesvolle
schoolcarriëre.
Informatie over de avonden ontvangt u via de leerkrachten van uw kind(eren)

Gouden weken

De eerste weken op school na de zomervakantie noemen we de “gouden weken”. In deze eerste
weken besteden we veel aandacht aan groepsvorming en groepsregels. Dmv de kanjertraining,

Trefwoord en veelvuldig herhalen van onze regels creëeren we een goede
sfeer in de groep. De basis voor het hele schooljaar. Bij deze nieuwsbrief
ontvangt u een ouderfolder over de kanjertraining. Zo bent u nauw
betrokken bij de kanjertraining, want de kanjerregels gelden voor iedereen
die bij onze school betrokken is.

Leerlingen groep 1 en 2 vrij

De leerlingen van groep 1 en 2 zijn maandag 18 september vrij. De juffen van deze groepen
hebben dan een studiedag van de opleiding Specialist het jonge kind.

Startactiviteit

De activitietencommissie organiseert samen met het team een startactiviteit. Deze activiteit
wordt gehouden op donderdag 21 september. De avond begint om 18.30 uur. Binnenkort
ontvangt u meer informatie.

Activiteitenkalender

De activiteitenkalender is gisteren meegegeven. In deze kalender vindt u alle informatie voor
het komende schooljaar. De kalender wordt maar 1 x uitgereikt. Mocht u een extra exemplaar
nodig hebben dan kunt u deze opvragen bij de directie.

ANWB Streetwise

Op dinsdag 12 september doen we mee met het programma Streetwise van
de ANWB. Voor de groepen 3 t/m 8 zijn we op zoek naar ouders die ons
willen ondersteunen. U kunt zich opgeven bij de leerkracht. De leerkracht
weet ook de exacte tijd van de groep. Alvast hartelijk dank.

Oud papier

Woensdag 13 en donderdag 14 september staat de oud papiercontainer bij school. Uw bijdrage
is van harte welkom.

Hartelijke groeten
Team Paul Krugerschool

Nieuws van Buiten
September 2017

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten van basisschool de Paul Kruger,
Graag stellen wij ons aan u voor.
Wij zijn Claudia Bergsma en Anouk Ensink.
Ook dit schooljaar kunt u ons op scholen in de gemeente Coevorden tegenkomen.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoeden/of opgroeivragen, maar ook op gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip.
Daaronder valt bijvoorbeeld zindelijkheid, eet problemen, overgewicht, boze buien, opvallend of
druk gedrag op school/thuis, pesten , maar ook vragen over echtscheidingsproblematiek.
Wij kunnen u voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden
als u daar behoefte aan heeft. Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact met ons
zoeken via onderstaande contactgegevens, daarnaast kan de leerkracht of internbegeleider
ouders ook in contact met ons brengen.
Hartelijke groeten,
Claudia en Anouk

Hallo allemaal,
We gaan weer beginnen met jeugdclub op de vrijdagavond.
De eerste avond is op 15 september as. Die avond is er een disco- en knutselavond in ‘Het
Honk’ bij de Gereformeerde kerk aan de Van Rabenhauptstraat.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 is dat van 18:00 uur tot 19:30 uur.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is dat van 19:30 uur tot 21:00 uur.
Dit zijn eenmalige tijden in verband met startweekend. Op deze avond is de toegang gratis.
Om te zien wat er allemaal te doen is tijdens het startweekend kunt u onderstaande link
aanklikken:
http://www.pkncoevorden.nl/nieuws/startweekend

Op zaterdagmiddag 16 september zijn er bij de Klinkenvlierseplas allerlei gezinsactiviteiten te
doen. Kom gezellig langs.
De normale clubtijden zijn:
Groep 3 en 4
18:00 uur – 19:00 uur
Groep 5 t/m 8
19:00 uur – 20:15 uur.
Op deze avonden vragen wij € 1,- voor de kosten.
Leiding jeugdclub TOF

